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Dobrze wykorzystany
czas Gminy Kleszczów

maja minie 20 lat od czasu, kiedy mieszkańcy Gminy
Kleszczów – podobnie jak i mieszkańcy dziesiątków małych Ojczyzn w Polsce - wybrali radnych pierwszej kadencji. Samorządy lokalne odrodziły się w Polsce w 1990 roku. Dzięki samorządowej reformie każda gmina stanęła przed swoją wielką szansą.
Również Kleszczów.
Reforma samorządowa uczyniła Polaków rzeczywistymi gospodarzami własnej ziemi. To dzięki niej w gminie Kleszczów za sprawą
wpływów z podatków płaconych przez największe przedsiębiorstwa
tj. kopalnię i elektrownię mogliśmy odbudować zaniedbane drogi,
zbudować od podstaw sieci kanalizacyjne, sieć gazową i telefoniczną. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową, wymieniając przy tym stare azbestowe rury wodociągowe na nowe.
Poprawiliśmy warunki w jakich funkcjonuje służba zdrowia, wiele
ponadstandardowych usług medycznych finansujemy z kasy gminy.
Nasze dzieci uczą się w warunkach, które sprzyjają kreatywności
i rozwijaniu zainteresowań. Możemy pochwalić się rozwiniętą bazą
kulturalną, rekreacyjną i sportową.
Wielkość rocznego budżetu naszej gminy wywoływała początkowo nieprzychylne komentarze, a także złośliwości. Z czasem atmosferę sensacji wokół „Kleszczowa ze złotymi klamkami” zastąpiły
bardziej rzetelne oceny mediów. Już w 1996 roku tygodnik „Wprost”
po porównaniu naszych dochodów oraz wydatków poniesionych na
inwestycje zaliczył Kleszczów do grona najbardziej gospodarnych
gmin w kraju.
Trzy lata później miejsce Kleszczowa wśród najbardziej zaradnych gmin potwierdził samorządowy tygodnik „Wspólnota”. Zostaliśmy wtedy zaliczeni do grona najlepszych gmin w krótkiej historii III
RP. Wyróżniono nas za to, że jako jedyna gmina w regionie łódzkim
stworzyliśmy warunki sprzyjające przyciąganiu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy w strefach przemysłowych.

Wójt i Rada Gminy Kleszczów zapraszają
na XIII DNI KLESZCZOWA
oraz uroczystości z okazji 20-lecia
Samorządu Terytorialnego w Polsce
Tegoroczne święto Gminy Kleszczów zbiega się w czasie
z 20. rocznicą wyborów do odrodzonych samorządów. DNI
KLESZCZOWA połączone więc zostały z uroczystościami jubileuszu 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Zapraszamy
Mieszkańców gminy do udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych w ostatnich dniach maja.
Oprócz atrakcyjnych występów estradowych, prezentacji młodzieżowych orkiestr dętych (w tym także Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów, która świętuje jubileusz 15-lecia), wystaw,
pokazów i konkursów, zorganizowane zostaną profilaktyczne akcje
zdrowotne. Jubileusz 20-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów upamiętniony zostanie wydaniem m.in. lokalnej monety – 10 dukatów
kleszczowskich.

å ciąg dalszy na str. 3

I

Rondo na ulicy Głównej

nwestycja rozpoczęła się w połowie maja. Jest to pierwszy etap budowy
kolejnego odcinka gminnej obwodnicy. Budowę tego fragmentu realizuje
piotrkowska spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA. Zgodnie z zawartą umową zadanie ma być zrealizowane w ciągu 4 miesięcy.
W tym czasie przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Milenijnej w Kleszczowie. Na czas trwania robót zostanie
wprowadzona zmiana w organizacji ruchu.
Zalecany objazd: l ul. Ogrodowa w Kleszczowie do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Łuszczanowicach l droga powiatowa przez Łuszczanowice l ul. Słoneczna w Łękińsku l ul. Długa l ul. Północna w Łękińsku.
Całkowite zamknięcie dróg w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Milenijnej planowane jest w dniach:
l od 7 do 27 czerwca
l od 1 sierpnia do 3 września
Przepraszamy wszystkich użytkowników tego odcinka drogi za utrudnienia
związane z budową ronda.
n

Szczegółowy program imprez organizowanych
w dniach 29, 30 i 31 maja zamieszczony został na str. 16.
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW
z dnia 12 maja 2010 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) oraz Uchwały
Nr 271/276/98 Zarządu Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania podaje się do wiadomości publicznej
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Nr
obwodu
1.
2*.

Granice obwodu głosowania
Antoniówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogowiec, Żłobnica, Słok-Młyn
Kleszczów, Łuszczanowice,
Łuszczanowice Kolonia

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Dom Kultury w Żłobnicy
Szkoła Podstawowa w
Kleszczowie, ul. Szkolna 4

Adamów, Czyżów, Wola GrzySzkoła Podstawowa
malina Kolonia, Łękińsko, Stefa- w Łękińsku, ul. Szkolna 20
nowizna, Wolica
* - lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
3.

Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godz. 600 – 2000.
Wójt Gminy Kleszczów
(-) Kazimiera Tarkowska

Nagrody w dziedzinie kultury

w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Po opublikowaniu
Łódzkiego” weszła w życie uchwała Rady Gminy Klesz-

czów w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dzięki tej uchwale wójt gminy Kleszczów uzyskał prawo przyznawania corocznych nagród we wspomnianych dziedzinach kultury. Uzasadnieniem nagrody może być ocena całokształtu działalności nagradzanej osoby, bądź uzyskanie przez nią osiągnięć
o istotnym znaczeniu na skalę ogólnopolską.
Zgodnie z zapisami uchwały nagrody pieniężne na podstawie
oceny całokształtu działalności mogą być przyznawane danej osobie tylko jeden raz w roku. Otrzymywać je mogą animatorzy życia
kulturalnego w gminie, uczestnicy amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórcy kultury, którzy promują i godnie reprezentują gminę Kleszczów.
Jeśli chodzi o dziedziny kultury, w których przyznawane mogą
być nagrody za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej to są to: literatura, muzyka, plastyka, film, teatr, taniec,
sztuka ludowa oraz rzemiosło artystyczne.
Nagrody mają charakter pieniężny. Jeśli przyznawane są indywidualnie ich wysokość wynosi od 1500 zł do 3000 zł. W przypadku
nagród przyznawanych członkom zespołu działającego na terenie
gminy Kleszczów ich wysokość wynosi od 1000 zł do 2000 zł.
Wójt gminy przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji kultury, referatu Urzędu Gminy właściwego w sprawach kultury, bądź na wniosek lokalnych stowarzyszeń artystycznych i społeczno-kulturalnych, prowadzących statutową działalność
w dziedzinie kultury i sztuki.
Załącznikiem do uchwały jest formularz wniosku o przyznanie
nagrody. Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury składa się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w terminie do 31 września
każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek
może zostać złożony w innym terminie.
(s)
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W urzędowym kalejdoskopie
INWESTOR POSZUKIWANY. Gmina Kleszczów rozpoczęła poszuki-

wania partnerów, którzy zainteresowani będą m.in. zainwestowaniem w usługi rekreacyjne oraz rehabilitacyjne w oparciu o potwierdzone już zasoby wód
termalnych w Kleszczowie.
Przypomnijmy, że pierwszy odwiert do podziemnych złóż wód termalnych został wykonany w 2009 roku. Próbne pompowania potwierdziły, że z głębokości
ponad 1600 metrów można w ciągu godziny wydobyć ok. 200 m sześć. solankowej wody o temperaturze ok. 52 st. C.
- W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczyliśmy ok. 8 hektarów
gruntów z własnych zasobów na inwestycje związane z usługami sportowymi,
rekreacyjnymi oraz gastronomią – mówi wójt Kazimiera Tarkowska. - Są to tereny położone w pobliżu wykonanego odwiertu geotermalnego, w sąsiedztwie
Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego SOLPARK. Na 2010 rok zaplanowaliśmy wykonanie drugiego odwiertu, który jest potrzebny do odprowadzenia pod
ziemię wykorzystanej już wody ze źródeł geotermalnych.
W ogłoszeniach prasowych, które ukazały się na łamach „Pulsu Biznesu”
oraz „Gazety Wyborczej” samorząd gminy Kleszczów zadeklarował współpracę z pozyskanymi inwestorami w zakresie stworzenia wspólnej szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenów, sąsiadujących ze źródłem wód
termalnych.
- Wstępne założenia są takie, że wody termalne będą wykorzystane jako źródło energii, a także do celów rekreacyjnych, sportowych, rehabilitacyjnych
i leczniczych – mówi wójt K. Tarkowska. – Ze swej strony wykonamy drogi dojazdowe i doprowadzenie niezbędnych mediów do miejsca inwestycji. Gmina
weźmie też na siebie stworzenie terenów zielonych, parków, skwerów, miejsc
parkingowych oraz otwartych basenów.
Zgłoszenia partnerów, którzy we współpracy z gminą chcieliby zainwestować
w źródła wód termalnych w Kleszczowie przyjmowane są do 30 czerwca br.
DOJAZD DO OSIEDLA. W Łuszczanowicach trwa budowa trzech pierwszych budynków mieszkalnych, realizowana przez Bełchatowską Spółdzielnię
Mieszkaniową. Gmina zapewni wykonanie drogi dojazdowej do spółdzielczego osiedla, na którym docelowo ma stanąć 10 budynków. W przetargu wybrana została firma, która opracuje projekt techniczny drogi o długości 770 mb,
uzbrojonej w pełną infrastrukturę techniczną. Drogę zaprojektuje GEOMAP
Projekt – Usługi Geodezyjne i Projektowe za kwotę 82,4 tys. zł.
ZIELONE DOSTAWY. Wiosenną dostawę ozdobnych drzew i krzewów
dla gminy Kleszczów zrealizowała firma Grudziński – Szkółkarstwo Ozdobne z Sycewa, która zaoferowała najniższą cenę w przetargu. Jak co roku z pośrednictwa Urzędu Gminy w zakupie drzew i krzewów chętnie korzystali mieszkańcy gminy. Zamówili oni łącznie ponad 2700 sadzonek, reprezentujących
prawie 160 różnych gatunków.
Ta sama firma szkółkarska zrealizowała dostawę sadzonek, które zostały posadzone
przy ulicy Wschodniej w Kleszczowie oraz od
północnej strony ogrodzenia kompleksu SOLPARK. W pierwszym z tych miejsc posadzono tuje, berberysy i irgi, zaś przy SOLPARKU
– świerki serbskie, krzewy derenia i pięciornika. Łączna wartość zrealizowanej w kwietniu
umowy wyniosła 190,5 tys. zł.

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW. 17 maja zakończył się podstawo-

wy czas składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku rolnicy ubiegający się
o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogli jednocześnie zwrócić się m.in. o dopłaty obszarowe, wspieranie gospodarowania na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt oraz
płatności rolnośrodowiskowe,a także o dopłaty uzupełniające. Wprowadzenie
jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności było ułatwieniem dla rolników, którzy nie musieli już wielokrotnie podawać tych samych
danych i występować do ARiMR z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych
dopłat. Powiatowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmowały te wnioski już od 15 marca, ale największy ruch skumulował się
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Strażackie święto

W urzędowym kalejdoskopie
w pierwszych dwóch tygodniach maja. Podobnie jak w poprzednich latach rolnicy z gminy Kleszczów mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy, którzy w połowie
marca zostali przeszkoleni z prawidłowego wypełniania tegorocznych wniosków. Liczba
rolników, którzy przed wypełnieniem formularzy zgłosili się do Gminnego Centrum Informacji, referatu OŚG oraz Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy przekroczyła 150.
WYPOSAŻENIE I OZNAKOWANIE. W kompleksie SOLPARK Kleszczów dzięki zamówieniom zrealizowanym przez Urząd
Gminy pojawiło się nowe wyposażenie. Została zakupiona kriosauna, która umożliwi
wprowadzenie do oferty SOLPARKU nowego rodzaju zabiegów. Wypłycono jeden tor
basenu pływackiego, dzięki czemu w nauce
pływania będą mogły uczestniczyć mniejsze
dzieci. W poszczególnych obiektach, a także
na zewnątrz kompleksu zostały umieszczone
informacje i opisy, zgodne z systemem informacji wizualnej i identyfikacji, zamówionym
przez Urząd Gminy.
(s)

Dobrze wykorzystany
czas Gminy Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 1
W 1999 roku uczestnicząc w konferencji „Gospodarny Samorząd - Najlepsze Gminy III RP”, której patronował marszałek Sejmu RP odebrałam przyznany gminie Kleszczów dyplom „za istotny wkład w rozwój samorządności
lokalnej”.
W ciągu pierwszych lat naszej samorządności odrabialiśmy z powodzeniem zapóźnienia cywilizacyjne. Dzięki wspólnym działaniom radnych
kolejnych kadencji, sołtysów, rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych, a także Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów i spółek gminnych poprawiliśmy zdecydowanie warunki życia
mieszkańców. Stworzone zostały też podstawy do tego, by przyszłość gminy nie była uzależniona jedynie od zasobów węgla brunatnego. W nowo
utworzonych strefach przemysłowych zaczęły powstawać kolejne firmy
produkcyjne. Te zakłady to nowe miejsca pracy dla mieszkańców i nowe
źródła dochodu dla budżetu gminy.
Po to, by rozwój naszej gminy odbywał się w sposób planowy i obejmował wszystkie dziedziny życia, przy udziale mieszkańców opracowaliśmy i zaczęli realizować w kolejnych latach „Strategię rozwoju społecznogospodarczego Gminy Kleszczów do roku 2015”. To dokument, w którym
nie tylko założony został intensywny wzrost gospodarczy gminy, ale także
coraz lepsze zaspokajanie przez samorząd potrzeb mieszkańców naszej
gminy.
O tym, że efektywnie wykorzystaliśmy szanse rozwojowe świadczy
bardzo wysoka pozycja Gminy Kleszczów w ogólnopolskich rankingach
i konkursach. Miejsce lidera w kategorii gmin wiejskich w konkursie „Gmina Fair Play” zajmujemy nieprzerwanie od ośmiu lat. Także przez osiem
lat należymy do gmin wiejskich inwestujących najwięcej w budowę infrastruktury technicznej. Zdobyliśmy godło promocyjne „Teraz Polska”,
pierwsze miejsce w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”,
a także w konkursie na najbardziej innowacyjny samorząd.
Te nagrody i wyróżnienia to dla samorządowca powód do wielkiej
dumy. Cieszą mnie dyplomy, statuetki i listy gratulacyjne, potwierdzające
to, że Kleszczów spotyka się z szacunkiem i uznaniem wielu środowisk
w Polsce. Najbardziej jednak cieszy fakt rozwoju gminy, ilustrowany wzrostem liczby mieszkańców, którzy właśnie w Kleszczowie znaleźli najlepsze miejsce do zamieszkania, pracy, nauki i wypoczynku.
Dziś z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego dziękuję wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w tym okresie do osiągnięcia
tej pozycji, jaką Kleszczów zajmuje dziś wśród polskich samorządów.
Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA
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N

ie w Floriana, ale 15 maja zorganizowane zostało gminne święto strażaków. Okazja była szczególna, bo strażacy-ochotnicy mogli uczestniczyć wspólnie w uroczystości przekazania jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wolicy nowego samochodu gaśniczego, którego zakup został sfinansowany z budżetu
gminy. Z tej okazji na placu przed miejscową strażnicą
zebrały się delegacje z wszystkich gminnych jednostek
OSP, wraz z
kilkoma pocztami sztandarowymi.
Uroczystość zaszczycili
swoją obecnością: wicewojewoda łódzki –
Krystyna Ozga,
komendant powiatowy PSP w Bełchatowie - Stanisław
Krasoń i prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
– Aleksander Frączkowski. Mszę św. w intencji strażaków odprawili księża z parafii w Łękińsku i Kleszczowie.
Po poświęceniu nowego pojazdu odbyło się przekazanie kluczyków jego kierowcy.
Strażacka uroczystość w Wolicy stała się też okazją do uhonorowania trzech osób. Srebrnym Krzyżem
Zasługi wicewojewoda K. Ozga odznaczyła Jana Rejka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w oddziale
Gminnym ZOSP w Kleszczowie. Brązowym Krzyżem
Zasługi odznaczony został Lesław Moreń – naczelnik
OSP Łękińsko. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
(jedno z dwóch najwyższych odznaczeń
w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych) w uznaniu
szczególnych zasług
dla rozwoju i umacniania ZOSP otrzymała wójt Kazimiera
Tarkowska, która jest
jednocześnie prezesem zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
w Kleszczowie.
OSP w Wolicy to
obecnie piąta jednostka na terenie gminy,
która dysponuje tak
nowoczesnym pojazdem gaśniczym. Samochód na podwoziu
Scania ma zbiornik
mieszczący 5 tys. litrów wody, silnik o mocy 400 KM, napęd na cztery koła,
a także podstawowe wyposażenie przydatne w prowadzeniu akcji – m.in. linię szybkiego natarcia i maszt
oświetleniowy z agregatem prądotwórczym.
å ciąg dalszy na str. 9
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OBWIESZCZENIE
o odmówieniu wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199
poz.1227) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informację o odmówieniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym dla
PGE Elektrowni Bełchatów S.A.”, wszczętego na
wniosek PGE Elektrowni Bełchatów S.A. Wniosek
dotyczy zmiany technologii składowania odpadów
na składowisku Bagno –Lubień.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją spraw
można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, 26 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do
wiadomości.

Badania
w mammobusie

W

czesne wykrycie stanów chorobowych i szybkie podjęcie leczenia daje szansę na uratowanie życia oraz
możliwość powrotu do zdrowia – to mocno wytłuszczone różową czcionką hasło na ulotkach zachęcających do badań
mammograficznych. Profilaktyczne badania piersi, realizowane w województwie łódzkim w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, obejmą także mieszkanki gminy
Kleszczów. Jak już informowaliśmy akcja badań wykonywanych w mobilnym
mammobusie odbędzie się w sobotę 29
maja w pobliżu stadionu LKS Omega
Kleszczów przy ulicy Sportowej.
Na badania zostały zaproszone
mieszkanki gminy Kleszczów w wieku od
50 do 69 lat, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie miały wykonanej mammografii. Zapisy chętnych prowadzone były w
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Tu osoby zainteresowane mogły także otrzymać ulotki informacyjne dotyczące badań mammograficznych. Dowiedziały się z nich, że badania
organizowane w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi są bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Ulotki informowały także o sposobie samodzielnej kontroli piersi, które kobiety powinny wykonywać
raz w miesiącu.
n

Aktualizacja planu gospodarki odpadami
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze
zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowania projektu
aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczów”.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem w terminie 21 dni, tj. od dnia 25 maja
do 14 czerwca 2010 r., zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, wtorki
w godz. 9.00-17.00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Kleszczów. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Z projektem aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczów”
można zapoznać się Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 9.00-17.00 (II piętro, pokój nr 27).
Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

Sesja z absolutorium
po raz 44 w swej kadencji zebrała się rada gminy Kleszczów. Radni za22 kwietnia
poznali się z wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz uchwałami Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Łodzi, dotyczącymi przyjęcia sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium. Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy i podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójt gminy – Kazimierze Tarkowskiej.
Dochody budżetu gminy w 2009 roku wyniosły 170,6 mln zł, natomiast wydatki –
289,7 mln zł. Deficyt w kwocie ponad 119 mln zł został pokryty z nadwyżki budżetowej uzyskanej w poprzednich latach.
(s)

Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż po raz trzeci
przystąpił do realizacji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na
aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W tym roku do projektu przystąpiło 7 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Kleszczów, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem
projektu jest ich aktywizacja społeczno–zawodowa.
W kwietniu odbyły się spotkania ze specjalistami tj. psychologiem i doradcą
zawodowym. W maju zaplanowana jest wycieczka integracyjna uczestniczek projektu, natomiast w czerwcu rozpoczną się szkolenia zawodowe, które przyczynią
się do szybszego powrotu na rynek pracy.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2010 roku.
Realizator Projektu:
Biuro Projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 31 27; fax: 44 731 34 99, e-mail: gopskle@post.pl
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KONKURS z nagrodami

JAK DUŻO WIEMY O SAMORZĄDZIE?
1. Chcesz wydzierżawić na 5 lat budynek należący do gminy. Kto jest zobowiązany do
podjęcia decyzji w tej sprawie?
A. Rada gminy
B. Wójt
C. Komisja rewizyjna
2. Kadencja rady gminy trwa:
A. 3 lata licząc od dnia zakończenia pierwszej
sesji rady gminy
B. 4 lata licząc od dnia wyboru
C. 4 lata licząc od dnia zwołania pierwszej sesji
rady gminy
3. Ile dni ma wójt na to, aby przedłożyć wojewodzie uchwały podjęte przez radę gminy?
A. Wójt nie ma takiego obowiązku
B. Trzy dni
C. Siedem dni
4. Nadawanie honorowego obywatelstwa
gminy należy do kompetencji:
A. Rady gminy
B. Starosty powiatu
C. Wójta
5. Ile osób wchodzi w skład rady gminy
w gminie liczącej 13 tys. mieszkańców?
A. 13
B. 15
C. 23
6. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z:
A. Odwołaniem wójta ze stanowiska
B. Rozpoczęciem procedury związanej z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania wójta
C. Zakończeniem kadencji organów gminy
i przedterminowymi wyborami
7. Kto jest upoważniony do wydawania aktów
prawa miejscowego
A. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy, w formie uchwał
B. Akty prawa miejscowego ustanawia wójt,
w formie decyzji administracyjnych
C. Organy gminy nie mają takiego prawa
8. Która z wymienionych osób nie musi co
roku składać oświadczenia majątkowego?
A. Radny
B. Sołtys
C. Wójt (burmistrz, prezydent)
9. Gminy mogą tworzyć związki międzygminne, takie jak np. Związek Komunalny
Gmin z/s w Kleszczowie. Kto jest organem wykonawczym związku międzygminnego?
A. Wójt gminy dominującej
B. Zarząd związku
C. Komisja rewizyjna związku
10. Co należy do zadań przewodniczącego
rady gminy?
A. Zatwierdzanie zarządzeń wydanych przez wójta
gminy
B. Wyłącznie prowadzenie sesji rady gminy
C. Organizowanie pracy rady, zwoływanie sesji,
prowadzenie obrad

11. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz zajmuje się:
A. Rada gminy
B. Zarząd gminy
C. Wójt
12. Z mocy prawa wspólnotę samorządową
tworzą:
A. Mieszkańcy sołectwa
B. Mieszkańcy gminy
C. Mieszkańcy województwa
13. Wójtem (burmistrzem, prezydentem) gminy
nie może być osoba:
A. Tymczasowo aresztowana
B. Nie będąca obywatelem polskim
C. Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
14. W niektórych gminach funkcjonują Młodzieżowe Rady Gminy. Mają one charakter:
A. Konsultacyjny
B. Opiniujący
C. Kontrolujący

15. Działalność samorządu gminy jest:
A. Niejawna
B. Jawna
C. Objęta tajemnicą samorządową
Kupony z zaznaczonymi odpowiedziami na
każde z pytań należy wyciąć z gazety i dostarczyć
w zaklejonej kopercie do kancelarii Urzędu Gminy
w Kleszczowie.
Na kopercie wystarczy napisać „Konkurs wiedzy o samorządzie”. Dane uczestnika wpisujemy
tylko w odpowiednim miejscu na kuponie.
Termin dostarczania odpowiedzi upływa w piątek 28 maja o godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród odbędzie się podczas Dni Kleszczowa –
30 maja ok. godz. 19.30, na terenie amfiteatru –
lodowiska w SOLPARKU.
Zapraszamy naszych Czytelników do udziału
w konkursie!

KUPON KONKURSU WIEDZY
O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

W tabeli prosimy zaznaczyć znakiem X kratkę z właściwą odpowiedzią na dane pytanie.
Numer pytania
Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Pytanie 7
Pytanie 8
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Pytanie 12
Pytanie 13
Pytanie 14
Pytanie 15

Odpowiedź „A”

Odpowiedź „B”

Odpowiedź „C”

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko
…………………………………………………...........................................………

Adres

…………………………………………………...........................................………
…………………………………………………...........................................………

Numer telefonu lub adres mailowy

…………………………………………………...........................................………

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie konkursowym dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29/08/97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr. 133 poz.883)
………………………………………………………………

Czytelny podpis
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Do 30 kwietnia uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych rejestrowali się poprzez elektroniczny
system naboru w szkołach ponadgimnazjalnych,
w których chcieliby kontynuować naukę.

Nabór do ZSP
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który należy do najmłodszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie łódzkim,
prowadzi w tym roku drugi w swej historii nabór. Jak wynika z informacji dyrektor Agnieszki Nagody-Gębicz ofertą szkoły zainteresowało się 246 uczniów ostatnich klas gimnazjalnych ze wszystkich
preferencji.
Liceum Ogólnokształcące prowadziło nabór do klasy matematyczno – językowej. W grupie językowej uczniom zaproponowano
rozszerzony program nauczania języków obcych (j. angielskiego,
j. niemieckiego i j. hiszpańskiego), a w grupie matematycznej - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. W pierwszym przypadku na 12 miejsc zgłosiło się 63 uczniów,
w drugim na 12 miejsc - 41 uczniów ze wszystkich preferencji.
Druga z klas w LO to klasa sportowa ogólnorozwojowa. Wprowadzono sekcję pływania z 15-godzinnym planem treningowym
oraz sekcję gier zespołowych, w której programie umieszczono
10 godzin treningu sportowego tygodniowo. Na 24 miejsca w tej klasie zgłosiło się 58 uczniów ze wszystkich preferencji.
W Technikum Nowoczesnych Technologii zaplanowano uruchomienie w nowym roku szkolnym dwóch klas. Do klasy o kierunku
kształcenia robotyka, obsługa i programowanie maszyn sterowanych

W

Sprawdzona
wiedza pożarnicza

Bełchatowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej. Uczestniczyli w nim także
uczniowie ze szkół samorządowych naszej gminy, wyłonieni na etapie szkolnych, bądź gminnych eliminacji. Gminne eliminacje dotyczyły jedynie szkół
podstawowych. Uczestniczyło w nich po dwoje uczniów ze szkół w Łękińsku i
Kleszczowie. Najlepiej wypadli Marcin Muskała i Kinga Fryś ze szkoły w Łękińsku i to oni przeszli do etapu powiatowego.
Na tym etapie najlepiej spośród reprezentantów gminy Kleszczów wypadł
M. Muskała, który w ostatecznym podsumowaniu konkursu zajął trzecie miejsce. Krzysztof Botór z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,
startujący w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął czwarte miejsce.
Kindze Fryś zabrakło tylko jednego punktu, aby znaleźć się w ścisłym finale. W powiatowym etapie nie dostał się do finału żaden z uczniów naszego gimnazjum.
(s)

”Elektrośmieci” na celowniku

U

czniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
przystąpili w marcu do kampanii Dobre rady na elektroodpady. W szkole powołany został pięcioosobowy „ekozespół”, który zajął się przeprowadzeniem lokalnej kampanii edukacyjnej, poświęconej zasadom postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. W skład zespołu weszli: Angelika Muskała, Angelika Mizera, Nicole Szczekocka, Jakub Grącki i Dawid Stankiewicz.
W realizowaniu projektu pomagali im opiekunowie: Monika Staryga
– nauczycielka biologii i chemii oraz Iwona Binkowska–Antoszczyk
– nauczycielka fizyki i techniki.
- Osoby wchodzące w skład zespołu to miłośnicy ekologii, zapaleni przyrodnicy, którym na sercu leży ochrona środowiska – mówi
Monika Staryga. - Uczniowie ci są częstymi uczestnikami konkursów ekologicznych i biologicznych, zarówno szkolnych, powiatowych, jak i wojewódzkich.
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numerycznie na 24 miejsca zgłosiło się 45 uczniów ze wszystkich
preferencji. Nowy profil kształcenia - automatyzację procesów produkcyjnych, który ma być uruchomiony w drugim z oddziałów wybrało 39 uczniów
ze wszystkich
preferencji.
Oferta edukacyjna ZSP
w Kleszczowie
cieszy się dużym
zainteresowaniem absolwentów gimnazjów.
17 i 18 maja kandydaci do klasy
sportowej uczest- Wielu uczniów marzy, by zasiąść
niczyli w testach w tych ławkach
sprawnościowych, które miały na celu sprawdzenie umiejętności i sprawności fizycznej przyszłych uczniów. W przeprowadzeniu naboru pomocne
będą również wyniki uzyskane przez uczniów na niedawnych egzaminach gimnazjalnych, a także punkty za oceny na świadectwach.
Podobnie jak w roku poprzednim poprzeczka minimalnych wymagań została umieszczona na poziomie 100 pkt. To oznacza że dla
części zarejestrowanych absolwentów edukacja w kleszczowskim
liceum czy technikum pozostanie w sferze marzeń.
Ostateczna lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas
znana będzie 6 lipca.
(s)

Debatowalli o samorządzie
kwietnia w auli kompleksu SOLPARK odbyła się międzysz-

debata, poświęcona działalności samorządów szkol26 kolna
nych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządu ZSP

w Kleszczowie: P. Niedbała, M. Śpiewak i D. Fiszer oraz przedstawiciele samorządu gimnazjum w Kleszczowie: K. Jakubczyk, K. Jagusiak, I. Rutkowska i D. Stasiński.
W debacie uczestniczyły też dyrektorki obydwu szkół: Renata
Skalska i Agnieszka Nagoda-Gębicz, a także przedstawiciel Urzędu Gminy Renata Szczekocka. W roli ekspertów wystąpiły opiekunki samorządów uczniowskich – nauczycielki Renata Patyk i Bogusława Barańska. Zgodnie z definicją: samorząd uczniowski tworzą
wszyscy ludzie wstępujący prawnie w grono uczniowskie danej
szkoły całości obrad przysłuchiwali się uczniowie obu szkół, którzy
mogli zadawać pytania i przedstawiać swoje propozycje.
å ciąg dalszy na str. 8

Główne cele kampanii realizowanej przez naszych gimnazjalistów da się zawrzeć w czterech punktach:
• propagowanie praktycznej wiedzy o zasadach postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE);
• propagowanie wiedzy na temat niekorzystnego wpływu substancji stosowanych w tym sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
• propagowanie informacji o metodach prowadzenia selektywnego zbierania, dostępnych dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• uświadomienie roli użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku,
w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Różne barwy kampanii
Po to, by ocenić stan zaangażowania gminy Kleszczów w prowadzeniu selektywnej gospodarki odpadami, w tym także elektroodpadami, członkowie „ekozespołu” przeprowadzili wywiady z wójt
å ciąg dalszy na str. 10
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kleszczów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.),
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Do sporządzania w/w projektu zmiany studium przystąpiono
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/343/09 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów.
Ww. Uchwała XXXIII/343/09 z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn
Informacji Publicznej), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w terminie do 15 czerwca 2010 roku.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn.
zm.) na adres email: kleszczow@kleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

informuje, iż w czerwcu br. na terenie Gminy Kleszczów przeprowadzona zostanie kontrola
liczników wody i przyłączy kanalizacyjnych. Osoby przeprowadzające spis i
kontrolę powinny okazać pisemne upoważnienie.
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie
upoważnionym osobom dostępu do wodomierzy w
celu przeprowadzenia kontroli.

S
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Przyszłość gminy,
przyszłość regionu

półka PAG – Uniconsult przeprowadziła na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego warsztaty strategiczne, poświęcone
analizie SWOT poszczególnych gmin i powiatów regionu łódzkiego. Wyniki tych analiz oraz dostępne dane statystyczne posłużyły
przedstawicielom firmy do opracowania scenariuszy rozwoju tych
gmin i powiatów do 2020 roku.
Celem projektu jest dostarczenie podmiotom wpływającym na
sytuację społeczno-gospodarczą w województwie łódzkim wiedzy
niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji poprzez opracowanie alternatywnych scenariuszy rozwojowych – uwzględniających optymistyczne, pesymistyczne i neutralne wersje zdarzeń dla
wszystkich gmin, powiatów i podregionów województwa łódzkiego
– czytamy w opisie przedsięwzięcia.
Kolejny etap tworzenia scenariuszy rozwojowych polegał na
przeprowadzeniu badań ankietowych wśród mieszkańców poszczególnych gmin.
W ankiecie poproszono respondentów
m.in. o ocenę warunków życia w gminie,
wskazanie największych bolączek danej
gminy, a także czterech priorytetowych
inwestycji, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.
Takie ankiety
były dostępne także w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Respondenci mogli je wypełnić i wrzucić do ustawionej w holu urny. Ankiety zostały odebrane przez przedstawicielkę spółki PAG – Uniconsult 10 maja. Tego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło
się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad scenariuszem przyszłego rozwoju gminy Kleszczów. Zebrane informacje
oraz sugestie uczestników spotkania (na zdjęciu) wykorzystane zostaną przy tworzeniu „Strategicznej mapy regionu”.
Projekt badawczy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(s)

Za rok – pierwszy prąd

B

udowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Bełchatów
trwa od października 2006 roku. Uroczystość symbolicznego
wbicia łopaty na placu budowy odbyła się
dokładnie 16 października. W ten sposób
rozpoczęła się największa, realizowana
obecnie inwestycja w polskiej energetyce.
Jej wartość szacowana jest na 4,9 mld zł.
Nowy turbozespół o mocy 858 MW ma
być przekazany od użytkowania w kwietniu
2011 roku. Przebieg robót na placu największej budowy na terenie gminy Kleszczów można śledzić za pośrednictwem
kamery internetowej. Znajdziemy ją pod
adresem http://oldwww.elb.pl/webcam/.
PGE Polska Grupa Energetyczna, w
skład której włączona została także Elektrownia Bełchatów, przygotowuje się do
kolejnych wielkich inwestycji. Tą najbliższą
jest budowa dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Bloki mają mieć łączną moc 1600-1800 MW i ruszą w 2016 roku.
(s)
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Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kleszczowie podczas zebrania z rodzicami zaprezentowany został spektakl profilaktyczny
dla rodziców „Porozmawiaj ze mną” Przedstawienie przygotowane
przez Agencję Artystyczną „Roma” z Krakowa opowiadało o konflikcie pomiędzy ojcem i synem.
- Widowisko miało pomóc zrozumieć rodzicom, w jaki sposób
ignorowanie problemów dzieci może doprowadzić do zerwania dobrych relacji pomiędzy bliskimi sobie osobami – mówi pedagog szkolny Emilia Hejak, z której inicjatywy odbył się wspomniany spektakl.
Jak nie przegapić momentu, w którym młody człowiek może
podjąć decyzję niszczącą całe jego życie? Co jest potrzebne nastolatkowi, aby takiej decyzji nie podjął? – to tylko niektóre problemy,
z którymi próbowali zmierzyć się twórcy przedstawienia.
***
4 maja to dzień św. Floriana.
Swoje święto obchodzą wówczas
strażacy – i zawodowi, i ochotnicy.
5 maja najmłodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kleszczowie uczestniczyli w imprezie integracyjnej, nazwanej przez jej organizatorkę – nauczycielkę Beatę Stankiewicz „Dniem
Strażaka”. Nowoczesnym ciężkim
wozem gaśniczym marki Scania, będącym na wyposażeniu jednostki

Debatowalli o samorządzie

å ciąg dalszy ze str. 6
Dyskutowano m.in. o sposobach zachęcenia społeczności
uczniowskiej do działania w samorządzie. Pojawiły się propozycje
usprawnienia pracy samorządów szkolnych, m.in. poprzez projekt
uruchomienia szkolnego radiowęzła oraz wydawanie gazetki szkolnej. Przedstawiono też propozycje uczestniczenia przedstawicieli
samorządu uczniowskiego w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Dyrektor gimnazjum Renata Skalska oraz eksperci mówili o tym, jak w zgodzie
z stniejącym prawem można
zrealizować takie pomysły. Debatę zamknęli uczniowie ZSP,
podkreślając, że zaktywizowanie społeczności uczniowskiej
do działania wymaga kreatywności i zaangażowania. Na koniec parafrazując słynne słowa
byłego prezydenta USA, J.F. Kennedy’ego (Nie pytaj, co Ameryka
zrobi dla Ciebie, pytaj co Ty zrobisz dla Ameryki) stwierdzili: Nie pytaj,
co samorząd zrobi dla Ciebie, pytaj co Ty zrobisz dla samorządu.
(s)
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OSP w Żłobnicy, przyjechał tego dnia do szkoły Zbigniew Wysocki, kierujący jednostką. Uczniowie mogli przejechać się bojowym
wozem, obejrzeć wyposażenie strażackiego pojazdu, przymierzyć
strażacki kask. W ramach podziękowania gość usłyszał wyrecytowane wiersze oraz serdeczne życzenia.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole
Podstawowej w Łękińsku odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klas V i VI pod kierunkiem nauczycieli E. Roczek, M. Rejniaka
oraz S. Szafrańskiego przygotowali inscenizację, upamiętniającą
sam moment uchwalenia Konstytucji. Rozbrzmiały pieśni patriotyczne: „Witaj majowa jutrzenko”, „Hymn do miłości Ojczyzny” oraz
„Tu wszędzie jest
moja Ojczyzna”. Przygotowana została też
okolicznościowa ekspozycja
„Wiwat Król! Wiwat Sejm! Wiwat
Wszystkie Stany!, która przedstawiała twórców
majowej konstytucji.
Na zorganizowanie uroczystości wybrano 30 kwietnia - ostatni dzień szkolnej nauki przed majowym długim weekendem. Szkoła przybrała odświętny wystrój, uczniowie przyszli na zajęcia w galowych strojach.

Gimnazjum w Kleszczowie
Rocznicowe akademie zorganizowano także w innych szkołach.
Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno–muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: B. Barańskiej, I. Bujacz i S. Szafrańskiego. Ta swoista lekcja historii, uatrakcyjniona prezentacją
multimedialną odbyła się w auli SOLPARKU.
***
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski 2010” brało udział 12 uczniów z klas I –III. Najlepszy wynik
osiągnął Piotr Bujacz (III a), zdobywając Dyplom Wyróżnienia.
***
W kwietniu najstarsi uczniowie gimnazjum zdawali egzaminy
kończące ten etap edukacji. Przez kolejne dni rozwiązywali zadania
z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych
oraz językowych. W ich ocenie najtrudniejsze były przedmioty ścisłe. Wyniki z egzaminów zostaną ogłoszone około 20 czerwca.
å ciąg dalszy na str. 10
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Tydzień bogaty w atrakcje

T

egoroczna edycja Tygodnia Bibliotek, obchodzonego pod
hasłem Biblioteka – słowa, dzwięki, obrazy wypełniona była
w gminnej książnicy w Kleszczowie wydarzeniami bardzo różnymi. Rozpoczęła się mocnym akcentem
– zorganizowanym 5 maja
Dyktandem
Kleszczowskim
2010, w którym
uczestniczyło
56 osób. Dyktando było zabawną parafrazą bajki o Jasiu
i Małgosi. Listę
laureatów tego konkursu poznamy podczas XIII Dni Kleszczowa,
zaplanowanych na ostatnie dni maja.
W kolejnych dniach w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w jej
filiach odbywały się m.in. konkursy, zajęcia edukacyjne, spotkania
autorskie i konkursy plastyczne. Wspomnijmy o niektórych. 13 maja
na spotkanie z najmłodszymi czytelnikami przyjechała Ewa Chotomska, znana rodzicom przedszkolaków jako Ciotka Klotka z TikTaka. 14 maja uczniowie korzystający z biblioteki mogli włączyć się
do wspólnego pisania opowiadania przygodowego.
Filia GBP w Żłobnicy 11 maja zorganizowała zajęcia edukacyjne i konkurs związany z osobą i twórczością Fryderyka Chopina (jak
wiadomo rok 2010 został w Polsce ogłoszony Rokiem Chopinowskim). Dzień później w filii w Łękińsku odbył się pokaz filmu „Chopin – pragnienie miłości”. 13 maja, także w Łękińsku, podczas zajęć
plastycznych czytelnicy przygotowywali zakładki do książek. Wystawę prac, które powstały dzięki aktywności uczestników imprez organizowanych podczas Tygodnia Bibliotek dyrektor GBP Violetta Kacperek zapowiedziała na Dni Kleszczowa.
Już po zakończeniu Tygodnia Bibliotek, 26 maja na spotkanie
z czytelnikami organizowane w filii GBP w Łękińsku przyjedzie Paweł Beręsewicz – autor wierszy i opowiadań adresowanych głównie do dzieci.
(s)

Zakład Stolarski
WSZYSTKO W DREWNIE
l
l
l
l
l

okna - wzór Euro Soft
schody
drzwi wejściowe
parapety, podłogi
inne wg. indywidualnego zamówienia

Kleszczów, ul. Ogrodowa 26
(stara piekarnia)

Tel. 044 731 36 75, 0602 628 163
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W Kłodawie, Gołuchowie
i Kaliszu

7

maja 2010 roku odbyła się jednodniowa wycieczka członków klubów seniora gminy Kleszczów do Kłodawy, Gołuchowa i Kalisza. Z wyjazdu skorzystały 72 osoby. Pierwszym
punktem na trasie wycieczki było trzygodzinne zwiedzanie podziemia Kopalni Soli w Kłodawie. Po zwiedzaniu każdy uczestnik
otrzymał w prezencie sól z Kłodawy.
Drugim punktem programu było zwiedzanie Gołuchowa.
Tu w rozległym parku znajduje się zamek w stylu renesansu francuskiego. Otacza go
162-hektarowy, park angielski.
W Gołuchowie działa też jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa.
Ostatnim punktem programu wycieczki seniorów było jedno z
najstarszych miast w Polsce Kalisz. Tu uczestnicy zwiedzali m.in. katedrę, rynek oraz siedzibę Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.
(s)

Strażackie święto
å ciąg dalszy ze str. 3
Poprzednio w pojazdy gaśnicze na podwoziu Scania zostały wyposażone
jednostki w Kleszczowie, Łękińsku,
Łuszczanowicach
i Żłobnicy. Na zakup
tych samochodów
Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(s)
12 maja - odbiór pojazdu
dla OSP Wolica
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„Elektrośmieci” na celowniku
å ciąg dalszy ze str. 1
Kazimierą Tarkowską oraz z prezesem
spółki EKO – REGION - Andrzejem Kaczmarkiem. Wśród 100 wybranych mieszkańców gminy Kleszczów
przeprowadzona została anonimowa ankieta dotycząca
ZSEE. Jak pokazują jej wyniki
świadomość ekologiczna oraz
wiedza mieszkańców naszej
gminy na temat ZSEE jest budująca. Znaczna większość
ankietowanych wiedziała, co
to są ZSEE, a także co oznaczają symbole A+ i G na kupowanym sprzęcie AGD i RTV.
Co najważniejsze aż 90proc.
ankietowanych przyznało, iż
podejmuje aktywne działania
mające na celu zmniejszenie
ilości zużywanej energii. Niemal połowa ankietowanych wiedziała również, co należy zrobić ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
„Ekozespół” w trakcie kampanii nie pominął też swoich rówieśników z gimnazjum.
Przeprowadzono dla nich cykl zajęć na temat ZSEE. W ramach informacyjnej akcji
happeningowej uczniowie zaprojektowali
i stworzyli własną gazetkę ścienną. Gazetka, która miała postać komiksu umieszczonego na parawanie, wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i gości odwiedzających
kompleks SOLPARK.

Skuteczni jak EKO-REGION
Zwieńczeniem kampanii była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbyła się w sobotę 24 kwietnia. Zbiórka prowadzona była
w dwóch miejscach: w przedszkolu w Łuszczanowicach (godz. 10.00-13.00) oraz
w kompleksie SOLPARK (godz. 14.0018.00).
Podczas tej akcji gimnazjum współpracowało z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, która

zajmuje się odbiorem zebranych „elektrośmieci”.
Zbiórka ZSEE okazała się niemałym
wyzwaniem dla „ekozespołu”, bo kilka tygodni wcześniej odbyła się na terenie gmi-

ny zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
organizowana raz na pół roku przez EKOREGION.
- Udało nam się zebrać około 580 kg
ZSEE, co uważamy za spory sukces – przyznają członkowie „ekozepołu”.
Sukces ten jest efektem przeprowadzonej na terenie gminy akcji informacyjnej. Aby dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców gimnazjaliści rozwieszali plakaty w szkołach, przedszkolach, sklepach
i na słupach ogłoszeniowych. Przygotowano
także specjalne elektro-ulotki informacyjne,
które rozdawane były mieszkańcom, wrzucane do skrzynek pocztowych i zostawiane
w osiedlowych sklepach. Informacja o planowanej zbiórce ZSEE znalazła się także na
łamach „Informatora Kleszczowskiego”, na
stronie internetowej gminy Kleszczów oraz
na stronie internetowej Gimnazjum.
Gimnazjalistom wypada tylko pogratulować pomysłowości, wytrwałości i skutecznego zwieńczenia kampanii. Oby jej efekty
trwały jak najdłużej.
(s)

ODBIORY BUDOWLANE
NADZORY BUDOWLANE
i przeglądy techniczne budynków w zakresie instalacyjnym. Wpisy
do dziennika budowy i wystawianie dokumentów wymaganych do
złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy:
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej.
2. Opinia kominiarska.
3. Protokoły badań i sprawdzeń:
•
•
•

Tel. 517-380-362

instalacji gazowej
instalacji grzewczo-wentylacyjnej
instalacji wodno-kanalizacyjnej.
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
5 maja szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły
Bezpiecznego Internetu, przyznany przez Fundację Kidprotect.pl na
okres 3 lat. Do zdobycia certyfikatu konieczne było spełnienie kilku wymogów, m.in.
używanie programów
filtrujących szkodliwe
treści na wszystkich
komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp
mają uczniowie; stosowanie programów
zabezpieczających
komputery; używanie wyłącznie legalnego oprogramowania;
przeprowadzenie z pomocą Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz spotkań profilaktycznych dla
uczniów.
***
7 maja uczniowie ZSP gościli w Miejskim
Domu Kultury w Radomsku, gdzie z okazji 600lecia bitwy pod Grunwaldem uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. Obejrzeli prezentowaną
w Radomsku panoramę „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Zygmunta Rostworowskiego
i Tadeusza Popiela z Lwowskiego Muzeum Historycznego. Dzieło to, obok obrazu Jana Matejki, jest najbardziej znanym płótnem przedstawiającym największą bitwę średniowiecznej
Europy. W ramach zajęć edukacyjnych odbyły się także warsztaty tańca średniowiecznego
i lekcja Kodeks rycerski wczoraj i dziś. W kościele o.o. Franciszkanów w Radomsku młodzież
poznawała historię tej świątyni oraz regułę zakonu franciszkańskiego.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

USŁUGI
koparko-ładowarką
VOLVO BL 71

• kopanie fundamentów,
• niwelacja terenu
Marek Błaszczyk
Kol. Łuszczanowice 17
Tel. 663 047 754
e-mail: marko34@onet.eu
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REGULAMIN

konkursu na najschludniejszą posesję na terenie Gminy Kleszczów
Konkurs będzie rozpatrzony w dwóch kategoriach:
1.
2.

Posesja w gospodarstwie rolnym.
Posesja siedliskowa.
Cel konkursu:

Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i warunków ekologicznych posesji.
Czas trwania konkursu:
15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku

Wybór zwycięzców
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla posesji siedliskowych i 40 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na
terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią
prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji,
nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych
w ostatnich ośmiu latach,
posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych ( przedstawienie stosownych
umów),
złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1hektara.
Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji
(ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, ogrodzenia) –
					
pkt. 0 – 5
b. Infrastruktura posesji
(stan tech. urządzeń wod-kan., gazowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego) - 				
pkt. 0 – 5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku
(oczka wodne, karmniki, domki dla ptaków) –
pkt. 0 – 5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją –
					
pkt. 0 – 5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych –
						
pkt. 0 – 5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) 						
pkt. 0 – 5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni , różnorodność roślin ogrodowych, balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej – 		
					
pkt. 0 – 5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania
zwierząt oraz przechowywania sprzętu rolniczego - 			
						
pkt. 0 – 5
UWAGA: Kryterium (h) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.

Naprawa
sprzętu AGD

Nagrody:
Posesje w gospodarstwie
rolnym:
I miejsce
- 3.500,00 zł
II miejsce
- 3.300,00 zł
III miejsce
- 3.000,00 zł
Posesje siedliskowe:
I miejsce			
II miejsce			
III miejsce			

Jedna z posesji w Kleszczowie nagrodzona w poprzednich latach.
- 3.000,00 zł
- 2.700,00 zł
- 2.500,00 zł

Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
Ogólne:
Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego
zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja
konkursowa zostaje rozwiązana.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.

ZGŁOSZENIE

do konkursu „NAJSCHLUDNIEJSZA
POSESJA W GMINIE KLESZCZÓW”
Imię i nazwisko zgłaszającego

Adres

________________________________
Telefon
Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Kleszczów,
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953

Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie
______________________________
podpis zgłaszającego
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Prosto z SOLPARKU
SOLPARK w kwiatach

Od 1 do 21 maja trwała wystawa prac fotograficznych autorstwa
Wiesława Iwańcowa „Kwiaty – magia kształtów i kolorów”. Mieszkający w Bełchatowie autor zajmuje się fotografią od ponad 40 lat.
W latach 2000-2004 należał do Związku Polskich Fotografów Przyrodniczych Okręgu Łódzkiego i uczestniczył w corocznych plenerach i wystawach organizowanych przez ten związek. Na swoim
koncie ma kilka wystaw – część z nich pokazuje odkrywkową kopalnię węgla brunatnego.

Dni Pięknej Kobiety

Od 7 do 9 maja kompleks SOLPARK zorganizował cykl imprez, podczas których można było skorzystać z bezpłatnych, profesjonalnych porad doświadczonych kosmetyczek, wizażystek, stylistów paznokci i fryzjerów. Renomowane firmy oferowały kosmetyki,
a także zabiegi służące poprawie wyglądu.
Goście SOLPARKU mogli wziąć udział w zajęciach fitness i treningach na siłowni.

Płytszy tor na basenie

Na basenie sportowym jeden z torów został wypłycony na całej
długości do 0,90 m. Będzie służył do bezstresowej nauki pływania dla
dzieci i dorosłych. To dobra informacja dla uczestników nauki pływania, którzy wolą podczas zajęć wyczuwać stopami dno basenu.
SOLPARK uruchomił zapisy na naukę pływania w grupie wiekowej od 8 do 12 lat, a także - w odpowiedzi na oczekiwania klientów - uruchomił dodatkowe zajęcia nauki pływania dla wszystkich
grup w niedziele. Zapisy na zajęcia prowadzi Biuro Obsługi Klienta,
tel. 44 731 65 17. Infolinia - pod numerem 19241.

Kriosauna w SOLPARKU

Od czerwca SOLPARK poszerzy swoją ofertę o nowoczesne
zabiegi w kriosaunie. Krioterapia jest swoistym przeciwieństwem

Krótka instrukcja
segregowania

dwanaście lat temu stworzono mieszkańcom naszej
K iedy
gminy warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-

dów Kleszczów był w tym zakresie jedną z pionierskich gmin
w Polsce. Już przed rozpoczęciem
tej akcji mieszkańcy byli informowani, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do poszczególnych
pojemników. Ta ekologiczna edukacja prowadzona była za pomocą
ulotek oraz publikacji zamieszczanych w „Informatorze Kleszczowskim”.
Od 1998 roku na terenie gminy
przybyło wielu nowych mieszkańców. Być może nie wszyscy znają prawidłowe zasady segregacji
odpadów, a inni robią to niedbale,
mieszając w jednym pojemników
śmieci przydatne z tymi, które tam
się znaleźć nie powinny.
Przypominamy, jakie rodzaje odpadów powinny trafiać do
poszczególnych pojemników i jakie błędy są najczęściej popełniane przez mieszkańców. Wydaje się, że takie przypomnienie
przyda się wszystkim.
W pojemnikach do segregacji należy umieszczać tylko te odpady, do zbiórki których pojemniki są przeznaczone:
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sauny fińskiej i polega na terapii zimnem. Jest stosowana m.in. w różnego
rodzaju schorzeniach reumatoidalnych,
chorobach neurologicznych, zespołach bólowych kręgosłupa, leczeniu następstw wypadków.
Do zalet tej terapii należy też korzystny wpływ na psychikę. Po przeprowadzonym seansie pojawia się uczucie
fizycznego rozluźnienia, rześkości i dobrego samopoczucia, znika uczucie depresji i zmęczenia.

Fitness – Body Ball

To zajęcia oparte na ćwiczeniach
gimnastycznych z wykorzystaniem
specjalistycznych piłek. Wzmacniają
mięśnie brzucha, pośladków, nóg i pleców, kształtują też sylwetkę. Ćwicząc
z piłką można rozwijać sprawność całego organizmu lub tylko wybrane partie ciała.
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 18.00 - 19.00. Zapisy
prowadzi Biuro Obsługi Klienta.
(s)

FOTO – VIDEO
• Fotografowanie
• Filmowanie

Sulmierzyce
www.fotopalutkiewicz.pl

l do zielonych pojemników na szkło – wrzucamy czyste

opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, opakowania ze szkła przeźroczystego);
l do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne typu PET
i metal wrzucamy czyste opakowania z tworzyw sztucznych
i metalu bez zawartości (butelki typu PET, butelki po chemii
gospodarczej, czyste baniaki, wiadra, miski plastikowe, czystą folię opakowaniową, czyste puszki stalowe i aluminiowe,
stal, aluminium);
l do niebieskich pojemników na makulaturę należy natomiast wrzucać czyste, suche opakowania z papieru i tektury,
prasę kolorową i gazety.
EKO-REGION prosi o nieumieszczanie w pojemnikach odpadów:
• niebezpiecznych - pojemników zabrudzonych olejami i farbami, żarówek, świetlówek, baterii, akumulatorów;
• komunalnych – wszelkich odpadów organicznych oraz opakowań zabrudzonych lub zawierających substancje organiczne, popiołu, porcelany;
• budowlanych – szkła okiennego, zabrudzonej folii budowlanej, styropianu, wapna, betonu, papy, gumy;
• poeksploatacyjnych z samochodów – elementów gumowych, plastikowych, metalowych i szklanych;
• sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów.
Odpady segregowane zgodnie tymi zasadami nadadzą się
do powtórnego przetworzenia, pozwolą więc:
• zaoszczędzić energię,
• oszczędzić drzewa przed wycinką,
• zmniejszyć tempo zapełniania składowisk odpadów.
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Ekologiczne edukowanie
najmłodszych
23 kwietnia w przedszkolach i szkołach samorządowych
22 igminy
Kleszczów odbyły się zajęcia, poświęcone kształ-

towaniu prawidłowych nawyków i postaw w zakresie selektywnej
zbiórki i segregacji odpadów. Przedstawiciele spółki Business Communication Group omawiali podczas godzinnych zajęć m.in. korzyści wynikające z selektywnej zbiórki „u źródła”, złe nawyki w gospodarowaniu odpadami, a także wymogi związane z nałożonymi na
polskie samorządy limitami odzysku surowców wtórnych, które obowiązywać mają od 2014 roku.
Przekaz dostosowany był do wieku odbiorców. W trakcie zajęć
organizowane były także krótkie konkursy z nagrodami. Największą korzyścią zrealizowanego w kwietniu przedsięwzięcia powinno być podniesienie ekologicznej świadomości wśród najmłodszych odbiorców
– dzieci i młodzieży. Czy będzie to
skutkować ich większą wrażliwością na
sposób postępowania – przede wszystkim we własnych domach – z odpadami,
które mogą ponownie być zagospodarowane? Miejmy
nadzieję, że podczas kolejnego sezonu grzewczego
za sprawą młodych
ludzi zmniejszy się
liczba odpadów, trafiających do domowych pieców c.o. , a odpady nadające się do powtórnego wykorzystania będą staranniej segregowane.
(s)
Na zdjęciu: zajęcia w grupie przedszkolnej.
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OBWIESZCZENIA
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:
1. „Rozbudowa układu elektrycznego potrzeb ogólnych PGE Elektrowni Bełchatów S.A.” na wniosek firmy PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w powiecie bełchatowskim, gminie
Kleszczów, obrębie geodezyjnym Wola Grzymalina, na działkach o numerach
763/6, 773/2, 765/3, 774, 764/4, 766.
2. „Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku pomiędzy drogami powiatowymi 1500E i 3915E oraz budowa infrastruktury technicznej
w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
telekomunikacyjnej, linii kablowej podziemnej oświetleniowej NN”
realizowanego przez Urząd Gminy w Kleszczowie.
3. „Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (przez góry) wraz z odwodnieniem” realizowanego przez Urząd Gminy w Kleszczowie.
4. Przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej
gazu płynnego o pojemności 4 x 6700 litrów oraz zlokalizowanego
w wiacie pod ścianą obiektu od strony północno – zachodniej punktu odparowania i redukcji ciśnienia dla zasilania palnika gazowego
pieca suszarni realizowanego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „CENTROPLAST” Sp. z o.o.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją ww. spraw można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do
wiadomości.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2010 r.:
godz. 12°° przy OSP Łękińsko (elementy wyposażenia z OSP Łękińsko, Szkoła Podstawowa Łękińsko, Bar Łękińsko, Gminna Biblioteka
Publiczna - Filia Łękińsko),
• o godz. 13°° przy Zakładzie Komunalnym w Kleszczowie (elementy
wyposażenia z Zakładu Komunalnego Kleszczów, Gminnego Ośrodka
Zdrowia Kleszczów, OSP Łuszczanowice),
• o godz. 14°° przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie (elementy wyposażenia z GOK Kleszczów, GBP Kleszczów, Żłobnica).
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 15°°.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 044 731-31-10 wew. 140 lub pokój 16 tel. 044
731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
•

Informacja dla
właścicieli psów

U Kleszczów zostały zamontowane Stacje PSI PAKIET z dystrybutorem woreczków oraz pojemnikiem zbiorczym, umożliwia-

rząd Gminy w Kleszczowie informuje, iż na terenie gminy

jącym łatwe i higieniczne pozbywanie się psich nieczystości. Korzystanie z wyposażenia tych stacji ułatwia właścicielom psów
usunięcie nieczystości pozostawianych przez czworonogi. Psie odchody umieszczane są w zamkniętym opakowaniu, a następnie wyrzucane do specjalnego pojemnika na psie nieczystości lub do kosza na odpady komunalne.
Psie odchody są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Powodują one ryzyko odzwierzęcych inwazji pasożytniczych, takich jak toksokaroza czy bąblowiec. Stacje PSI PAKIET zostały zamontowane na terenie Kleszczowa, w następujących miejscach:
1. Centrum Kleszczowa - w pobliżu targowiska,
2. Przy skrzyżowaniu ul. Źródlanej z Kwiatową,
3. Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z Brzozową,
4. Przy skrzyżowaniu ul. Słonecznikowej z Różaną,
5. Przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z Poziomkową.
Zachęcamy właścicieli psów do korzystania
z ustawionych pojemników, po to by dać szansę
wszystkim mieszkańcom życia w czystym, przyjaznym otoczeniu.
n

SALON
FRYZJERSKOKOSMETYCZNY
Kleszczów, os. Zacisze,
ul. Wspólna 18
Aneta Kacperek
Tel. 44/ 731 34 66
Kom. 695 915 495
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WAKACJE ‘2010
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że letni
wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Kleszczów organizowany będzie w następujących terminach:
1. Uczniowie klas I – III wyjeżdżają na wypoczynek letni do
Ośrodka Wczasowego „Magnat” w Łebie
• I turnus od 28.06 do 11.07.2010 r.
• II turnus od 11.07 do 24.07.2010 r.
Organizator: Biuro Podróży „Kon-Tiki” Łabaz i Grochantz z Wrocławia.
2. Uczniowie klas IV – VI wyjeżdżają na wypoczynek letni
w Ośrodku Wypoczynkowym „Młynarz” w Jarosławcu
• I turnus od 03.07 do 16.07.2010 r.
• II turnus od 17.07 do 30.07.2010 r.
Organizator: Biuro Podróży „Kon-Tiki” Łabaz i Grochantz z Wrocławia.
3. Członkowie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów wyjeżdżają na
wypoczynek letni do Ośrodka
Wczasowego „Niezapominajka”
w Ustce w terminie od 13.07 do
26.07.2010 r.
Organizator: Usługi Turystyczne „Wan Mar” Wanda Ogłaza
OW Niezapominajka w Ustce
z Łodzi.
(foto ze strony internetowej
4. Uczniowie szkół średnich
ośrodka).
i studenci wyjeżdżają do Chorwacji - miejscowość Vodice, hotel Olympia *** w terminach:
• I turnus od 1.07 do 12.07.2010 r.
• II turnus od 10.07. do 21.07.2010 r.
• III turnus od 19.07. do 30.07.2010 r.
Organizator: Agencja Turystyki Językowej „Lingwista” z Warszawy.
UWAGA: Uczestnicy wypoczynku zagranicznego proszeni są
o zabranie aktualnego paszportu.
GOK informuje, że termin wypoczynku letniego dla uczniów
gimnazjum zostanie podany niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

„INST-KRUP”
USŁUGI HYDRAULICZNE
l
l
l
l
l
l
l
l

instalacje CO (stal, miedź, plastik),
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie podłogowe,
instalacje wod-kan,
kolektory słoneczne,
odkurzacze centralne,
wymiana pieców CO,
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce,
Tel. 512 394 550
Zatrudnię do sklepu
spożywczo-przemysłowego
ekspedientkę.
Osiedle Zacisze.
Wiadomość pod nr tel. 502 181 547.
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Sport
Na przełaj w Wolborzu
w Wolborzu odbyły się Wiosenne Masowe Biegi
22 kwietnia
Przełajowe Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w ra-

mach ogólnopolskich obchodów „Dnia Olimpijczyka”. Organizatorami zawodów były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi i Rada
Powiatowa LZS w Piotrkowie Tryb. W zależności od płci i grupy wiekowej zawodnicy biegali na dystansach od 600 do 3000 metrów.
W zawodach uczestniczyli uczniowie ze szkół gminy Kleszczów:
• SP Kleszczów: Oliwia Widera, Przemysław Kupc, Łukasz Kuśmierek, Wiktor Dytnerski, Adrian Spaleniak, Miłosz Podsiadły.
• SP Łękińsko: Natalia Szczepocka, Dominika Łakoma, Łukasz
Morawski, Paweł Pajęcki, Daniel Rogoziński, Adrian Kowalczyk.
• Gimnazjum w Kleszczowie: Adam Kucharski, Kamil Wojewoda, Seweryn Rudzki, Piotr Kręzel.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: Denis
Kotynia, Damian Idzikowski, Patryk Trawczyński.
• Zawodnicy LKS Omega Kleszczów: Mateusza Podawca, Radosław Berencz.
Spośród naszych reprezentantów najlepsze wyniki (do VIII miejsca)
uzyskali:
• Oliwia Widera - I m. na 600 m
• Natalia Szczepocka - V m. na 600 m
• Dominika Łakoma - VII m. na 800 m
• Denis Kotynia - VII m. na 2000 m
• Radosław Berencz - III m. na 3000 m
• Mateusz Podawca - II m. na 5000 m

Sport
Biegali w Ruścu

w Ruścu odbyły się międzypowiatowe biegi prze30 kwietnia
łajowe „Rusiec 2010”. Imprezę tę z okazji „Dnia Olimpijczy-

ka” zorganizował Polski Komitet Olimpijski wspólnie z Powiatowym
Zrzeszeniem LZS w Bełchatowie i Klubem Olimpijczyka „Dyskobol”
w Ruścu.
Gościem honorowym zawodów był olimpijczyk Dariusz Koseła wicemistrz w piłce nożnej z igrzysk w Barcelonie (1992 r.).
Biegi przełajowe rozegrano w 3
kategoriach wiekowych w grupie
dziewcząt i chłopców, na dystansach od 600 do
1200 metrów.
W zawodach
startowała też reprezentacja gminy
Kleszczów,
zło- Biegacze z gminy Kleszczów w towarzystwie
żona z uczniów piłkarskiego wicemistrza olimpijskiego
szkół podstawowych z Kleszczowa i Łękińska oraz gimnazjum w Kleszczowie.
• SP Kleszczów: Aleksandra Klewin (I miejsce na 600 m), Oliwia
Widera (VII na 600 m), Przemysław Kupc (VI na 800 m), Wiktor
Dytnerski, Adrian Spaleniak, Miłosz Podsiadły, Jakub Gniotek,
Grzegorz Nowak, Łukasz Kuśmierek, Jerzy Stefaniak, Adrian
Kowalczyk.
• SP Łękińsko: Dominika Wojewoda, Łukasz Morawski, Mateusz
Krysiak, Mateusz Roczek, Sylwia Dębska, Piotr Krzympiec, Paweł Pajęcki, Patryk Kubiak.
• Gimnazjum Kleszczów: Krzysztof Kaczmarczyk, Kamil Wojewoda, Seweryn Rudzki, Adam Kucharski.
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Sport
Worek medali dla Omegi

Z

nakomicie spisują się tenisiści stołowi LKS Omega Kleszczów. Podopieczni trenera Longina Wróbla zdobyli
podczas rozgrywanych w Łodzi mistrzostw
województwa juniorów aż 5 medali. Drużynowymi wicemistrzami województwa została drużyna w składzie: Piotr Chrostowski, Karol Chojnowski oraz Oskar Jażdżyk.
Drugi srebrny medal wywalczył debel Chrostowski/Chojnowski. Dwa kolejne medale
kleszczowianie wywalczyli w grach miesza-

Sport
Tenisiści
na mistrzostwach
Polski

Z

espół tenisistów LKS Omega Kleszczów w składzie: P. Chrostowski,
K. Chojnowski, O. Jażdżyk wygrał w Krakowie półfinał drużynowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym i zakwalifikował się
do finału centralnego. Na finał rozgrywek
indywidualnych do Lidzbarka Warmińskiego zakwalifikował się także Piotr Chrostowski, który w Krakowie był drugi. Awans do
prestiżowej imprezy to wielki sukces naszych juniorów, trenowanych przez Longina Wróbla.

nych. P. Chrostowski grał z juniorką STS
Gorzkowice – Adą Szulc, a K. Chojnowski z Aleksandrą Ślązak z Łasku.
Piąty medal dla Kleszczowa zdobył
Piotr Chrostowski w grze pojedynczej.
W grze o złoto uległ 4:3 (miał 3 meczbole przy prowadzeniu 3:2 w setach)
Krzysztofowi Zielińskiemu z STS Gorzkowice. Zieliński to były podopieczny trenera Longina Wróbla z ŁTSR Łask.

Sport
Walczyły
o finał

N w znakomitym stylu awansowały
asze dzielne siatkarki, które

do zawodów międzypowiatowych, walczyły 10 kwietnia w miejscowości Długie
k/Koluszek o wejście do finału wojewódzkiego. Mistrzynie powiatu bełchatowskiego znalazły się w rozgrywkach eliminacyjnych w jednej z czterech grup.
Podajemy kolejność drużyn z grupy
po meczach eliminacyjnych:
I. Pabianice
II. Łódź Wsch.
III. LKS Omega Kleszczów
IV. Zduńska Wola

Sport
Zaproszenie dla kibiców

się rozgrywki piłkarskie sezoK ończą
nu 2009-2010. Na boiskach gminy

Kleszczów nasze drużyny rozegrają jeszcze kilka meczów. Podajemy terminy i miejsca rozgrywek. Zapraszamy mieszkańców
do dopingowania naszych drużyn:
III liga:
1. LKS Omega - Pogoń Siedlce - 6 czerwca - godz. 17.30 - stadion w Kleszczowie
Liga okręgowa seniorów:
1. LKS Omega - KS Concordia II Piotrków
Tryb. - 3 czerwca - godz. 17.00 - boisko
w Wolicy
2. LKS Omega - KS Astoria Szczerców
- 12 czerwca - godz. 17.00 - boisko
w Wolicy

Klasa „O” Deyna:
1. LKS Omega - ŁKS Błysk Aleksandrów - 24 maja - godz. 17.00 - boisko
w Łuszczanowicach
2. LKS Omega - UKS Orzeł Dobryszyce - 3 czerwca - godz. 16.00 - boisko
w Łuszczanowicach
3. LKS Omega - KS Victoria Żytno 6 czerwca - godz. 11.00 - boisko
w Łuszczanowicach
Klasa Kuchar:
1. LKS Omega - ZLKS Woy Bukowiec
Opoczyński - 5 czerwca - godz.
11.00 - boisko w Łuszczanowicach
2. LKS Omega - UKS Junior Warta 12 czerwca - godz. 13.00 - boisko
w Łuszczanowicach

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 086 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60

16 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

NR 9-10/293-294

PROGRAM XIII DNI KLESZCZOWA
oraz uroczystości z okazji 20-lecia Samorządu
Terytorialnego w Polsce
29.05.2010 r. (sobota) - stadion LKS
„Omega” Kleszczów
•
•

•
•
•
•
•
•

18.00 – pokaz tańca towarzyskiego- cz. I
18.15 – oficjalne otwarcie XIII DNI KLESZCZOWA
18.20 – pokaz tańca towarzyskiego - cz. II
18.35 – pokazy sprzętu strażackiego i ratownictwa pożarowego
19.10 – pokaz tańca towarzyskiego – cz. III
19.35 – zawody siłowo – wytrzymałościowe,
pokaz gimnastyczny
20.30 – koncert gwiazdy wieczoru – zespół
PECTUS
21.40 – dyskoteka prowadzona przez DJ

30.05.2010 r. (niedziela) – Kompleks
„SOLPARK Kleszczów” (ul. Sportowa 8)
•

•
•
•
•
•

•

13.00 – mecz finałowy turnieju piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kleszczów (boisko
SOLPARKU)
Jubileusz 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
15.00 – Msza św. w intencji Młodzieżowej
Orkiestry Dętej (kościół p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie)
16.00 – przemarsz orkiestr i zaproszonych
gości na teren SOLPARKU
16.30 – pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestr (boisko SOLPARKU)
17.15 – oficjalna część jubileuszu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
(amfiteatr - lodowisko)
17.30 – koncert z udziałem zaproszonych
orkiestr (Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Ciasnej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Mykanowa)
19.15 – prezentacja multimedialna poświęcona Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy
Kleszczów

•

20.30 – koncert gwiazdy wieczoru – zespół
BAJM (stadion LKS „Omega” Kleszczów)

•

promocja monety lokalnej – 10 dukatów
kleszczowskich
promocja okolicznościowej widokówki i datownika Poczty Polskiej
profilaktyczne akcje zdrowotne (m.in. badania mammograficzne, akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku „Kleszczowska
Szpikomania”)
„Powrót do przeszłości” wystawa fotografii
oraz dawnego wyposażenia domów i gospodarstw gminy Kleszczów (parter szkolnej części SOLPARKU)
wystawy promocyjne firm Gminy Kleszczów
konkursy i turnieje
wesołe miasteczko dla dzieci

Imprezy towarzyszące:
•
•

•

•
•
•

Uroczystości 20-lecia Samorządu
Terytorialnego w Polsce
•
•

•
•

31 maja 2010 r. (poniedziałek)

15.00 – Msza święta o pomyślność Gminy
Kleszczów - kościół Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie
16.30 – Uroczysta sesja Rady Gminy Kleszczów z okazji 20-lecia Samorządnej Gminy
Kleszczów - aula Kompleksu SOLPARK (ul.
Sportowa 8)

oraz w amfiteatrze SOLPARKU

16.30 – 20.30 – Pokaz dekoracyjnego rzeźbienia owoców i warzyw w wykonaniu mistrza Polski w carvingu
20.30 – plenerowe kino - pokaz filmu „Avatar”

Dla kolekcjonerów
Monety o nominale 10 dukatów kleszczowskich i
średnicy ponad 30 mm wykonane z mosiądzu można
będzie nabyć 29 i 30 maja w namiocie oznaczonym napisem DUKAT LOKALNY.
Na awersie monety widnieje kleszczowski ratusz, oddany do
użytku w sierpniu 1994 roku.
Na rewersie dukata kleszczowskiego widnieją kontury granic gminy oraz herb.
***
POCZTA POLSKA z okazji kleszczowskiego
święta wyda okolicznościową widokówkę Kleszczowa oraz wykona okolicznościowy datownik. Widokówkę będzie
można nabyć 30 maja na stoisku
oznaczonym napisem POCZTA
POLSKA. Filateliści będą mogli
nabyć tu także znaczki.
Na stoisku pocztowym używany będzie także „kleszczowski”
datownik. Po 30 maja trafi on do
Urzędu Pocztowego w Kleszczowie i tu będzie można stemplować nim listy i karty pocztowe.
***
Dla zbieraczy wszelkich pamiątek cenną pamiątką z XIII Dni
Kleszczowa będzie okrągła przypinka o średnicy 55 mm na agrafce, której podobiznę prezentujemy obok.

Dla mistrzów kierownicy
W sobotę 29 maja Stowarzyszenie Automobilklub Piotrkowski organizuje na ulicy Przemysłowej w
Kleszczowie kilka atrakcji, m.in. wystawę aut i motocykli członków automobilklubu (14.00-15.00), a także
Konkurs Zręczności Kierowców o Puchar Wójta Gminy Kleszczów (16.00-17.30).
Od 15.00 do 16.00 - konkurs sponsorowany
przez „BiB” – Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr
Beśka. Do wygrania – dwa kursy na prawo jazdy.

OFERUJEMY:

Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze

niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100

www.metmar.com.pl

•
•
•
•
•
•

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
WYKOPY/NIWELACJA TERENU
TRANSPORT
ROZBIÓRKI
USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM
SPRZEDAŻ MAT. BUDOWLANYCH
TEL. 0604417176 TEL.FAX. 0446801564
ROLNICZA 5, LGOTA WIELKA

NA WYKONANE PRACE UDZIELAMY 36 MIESIĘCY GWARANCJI!

